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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja mano, kad pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) ir bendrą 
žuvininkystės politiką (BŽP) gyvulininkystės ir žuvininkystės sektoriams kiekvienais metais 
skiriama milijardai eurų. Pasak jos, dėl gausaus gyvūninės kilmės maisto produktų vartojimo 
smarkiai padaugėjo sergančiųjų vadinamosiomis „gerovės ligomis“, pavyzdžiui, augliais,
širdies ir kraujagyslių ligomis, pereikvojamos žaliavos, prastai maitinamasi trečiojo pasaulio 
šalyse ir kertami neliesti tropiniai miškai, siekiant rengti gyvuliams ganyklas ir laukus pašarui 
(pvz., sojai) auginti. Naudojant elektros energiją, vandenį, chemines medžiagas, vaistus ir 
trąšas daroma didelė žala atmosferai, dirvožemiui, jūroms ir gėlo vandens ištekliams. Be to, 
dėl ES subsidijuojamų produktų dempingo trečiojo pasaulio šalių gamintojai gali netekti savo 
pragyvenimo šaltinių. Peticijos pateikėja mano, kad Europos mokesčių mokėtojų pinigai 
naudojami neapgalvotiems sprendimams, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai daromas neigiamas
poveikis sveikatai, aplinkai ir tarptautinei ekonomikai. Todėl ji siekia, kad būtų panaikintos
subsidijos gyvulininkystei ir žuvininkystei pagal BŽŪP ir BŽP, ir reikalauja imtis priemonių, 
kuriomis būtų remiamas ir skatinamas augalinės kilmės maisto produktų vartojimas, kurio 
papildomas pranašumas – mažesni mokesčiai visoje Europoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.
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„Peticijos pateikėja mano, kad pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) gyvulininkystės 
sektoriui skiriamos didelės subsidijų sumos, taip didinant gyvūninės kilmės produktų 
vartojimą. Pasak peticijos pateikėjos, tai daro neigiamą įtaką žmogaus sveikatai, aplinkai ir 
tarptautinei ekonomikai.

Peticijos pateikėja nepritaria, kad būtų teikiamos subsidijos gyvulininkystei, ir reikalauja imtis 
priemonių, kuriomis būtų remiamas ir skatinamas augalinės kilmės maisto produktų 
vartojimas. Pasak jos, dėl to sumažėtų mokesčiai visoje Europoje.

Dėl BŽŪP reformos proceso, vykdant 2003 m. reformą ir atliekant BŽŪP reformos 
patikrinimą, pasikeitė paramos žemės ūkio sektoriui, visų pirma gyvulininkystės sektoriui, 
teikimo būdas. Dėl to buvo galima palaipsniui atsisakyti su konkrečiais produktais susijusios 
paramos (atsaja).

Šiuo metu išmokos gyvulininkystės sektoriui yra beveik visiškai atsietos, išskyrus konkrečias 
priemokas, t. y. už karves žindenes, avis ir ožkas, tam tikrose valstybėse narėse, kuriose 
svarbu, kad mažiausias privalomas žemės ūkio gamybos lygis palaikytų ekonominę veiklą 
tuose regionuose, kur ūkininkai neturi ekonominių alternatyvų, ir užtikrintų pakankamą 
žaliavos tiekimą perdirbimo pramonės įmonėms arba teiktų naudą aplinkai.

Dėl išmokų atsajos ES ūkininkai tapo labiau orientuoti į rinką; atsižvelgdami į padėtį rinkoje, 
jie gali pasirinkti, ką gaminti. Be to, įgyvendinus kompleksinio paramos susiejimo taisykles, 
išmokų gavimas tapo susijęs su aplinkos apsaugos, maisto saugos ir kokybės bei gyvūnų 
gerovės standartų laikymusi, o klimato kaitos tikslai įtraukti į kaimo plėtros politiką.

Aptariant BŽŪP ateitį, bus svarstomos tolesnės galimybės, susijusios su įvairiomis politikos 
priemonėmis.

Vis daugėja įrodymų, kad žmonių sveikatai svarbios ilgos grandinės riebalų rūgščių, esančių
žuvyse. Privalomas ES sanitarijos taisykles atitinkančios žuvys gali padėti sumažinti
vadinamųjų „gerovės ligų“ paplitimą, o ne atvirkščiai. Be to, žuvininkystei skirta ES biudžeto 
dalis labai maža (2010 m. – 9 mlrd. EUR, t. y. 0,64 proc. viso 141,5 mlrd. EUR biudžeto).

ES teisės aktuose susietą paramą leidžiama skirti tik konkretiems gyvulininkystės sektoriams. 
Aplinkai svarbiuose silpnuose regionuose šia parama siekiama išlaikyti tam tikrą teigiamą 
poveikį socialiniams klausimams ir aplinkai, o ne skatinti gyvūninės kilmės produktų 
vartojimą.“


